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Készült:

Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) 2013. június 11-én 17,00 órai
kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
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Udvardy Gábor
Farkas Sándor
Pokornik István
Ránky Péter
Vatics Erzsébet

BART elnök
BART tag
BART tag
BART tag
BART tag

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek

I.
N A P I R E N D

jegyző

E L Ő T T :

Udvardy Gábor BART elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő településrészi
önkormányzat tag közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Udvardy Gábor BART elnök ezt követően javaslatot tesz a Képviselő-testület által meghozott,
LEADER pályázat benyújtásával kapcsolatos határozatára vonatkozó egyetértési jog gyakorlására.
A javaslattal a BART tagjai határozat nélkül, egyhangúlag egyetértettek.
Udvardy Gábor BART elnök ezt követően javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőnek Pokornik
István Részönkormányzati tag személyében.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
112/2013. (VI. 11.) határozata
A BART testülete a 2013. június 11. napján megtartott ülése jegyzőkönyvének
hitelesítésére Pokornik István BART tagot jelöli ki.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

EGYETÉRTÉSI JOG GYAKORLÁSA BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 231/2013. (VI. 10.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATÁVAL
Előadó:

Udvardy Gábor elnök

Hozzászólások:
Udvardy Gábor BART elnök felolvassa a 231/2013. (VI. 10.) számú képviselő-testületi
határozatot, majd kéri, hogy aki a határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
113/2013. (VI. 11.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2013. (VI. 10.) számú, „LEADER pályázat
beadásáról” szóló határozatával.

dr. Nánássy Elek jegyző:
Hozott még egy döntést a Képviselő-testület a pályázat kapcsán. Mivel Balatonakarattya új
településként fog működni 2014-től, ha a pályázat engedi, hogy módosuljon a fenntartó személye,
akkor nincs változás, de ha a pályázat kiírója ragaszkodik a pályázati kiíráshoz, amivel előírja
Balatonkenesének az ötéves fenntartási kötelezettséget, abban az esetben fenntartási költségeket
Balatonakarattya megtéríti Balatonkenesének. Erről a két Képviselő-testület majd dönt, de egy
kicsit előre érzékelteti a képviselő-testületi határozat.
Ránky Péter BART tag:
Ha úgy is átkerül Balatonakarattya kezelésébe, úgy gondolom, elvárható, hogy Balatonakarattya
részéről a pályázat megírásában részt vegyünk.
dr. Nánássy Elek jegyző: Ezt kérem is, hogy így legyen.
Udvardy Gábor BART elnök felolvassa a 232/2013. (VI. 10.) számú képviselő-testületi
határozatot.
Vatics Erzsébet BART tag:
Véleményem szerint erről nem kellene határozatot hozni, mert felhívjuk a kiíró hatóság figyelmét,
hogy esetleg a fenntartással gond lehet a későbbiekben. 2014-ben vagyonmegosztás lesz, ez is
pályázatból valósul meg, más pályázat és intézmények esetében is megosztás lesz. Erre nincs
szükség, hogy erről határozatot hozzunk, úgy gondolom.
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dr. Nánássy Elek jegyző:
A vagyonmegosztás nem egyenlő a fenntartással. Nem tulajdonjogról, hanem fenntartástól van
szó. Az intézményeknek nem lesz közös fenntartása, mert önállóan dönti el Akarattya, hogy hova
járatja a gyermekeit. Mindegyik Képviselő-testület maga dönti el, hogy hova járatja az iskolásokat
és óvodásokat.
Vatics Erzsébet BART tag:
De ha Balatonakarattya úgy dönt, hogy Kenesére járatja a gyerekeket, akkor mégis lesz.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Most Balatonkenese és Küngös áll társulásban. Ha úgy dönt Akarattya, hogy Kenesére járatja a
gyerekeket, nem kell közös fenntartás. Ha a társulásba bevonja Akarattyát, akkor az a külön
társulási megállapodás.
Vatics Erzsébet BART tag:
Erre nincs szükség, hogy a pályázatot elbuktassuk, vagy Akarattyát kihúzassuk a pályázatból.
Nevetségesnek tartom, hogy Akarattyát megpróbáljuk kivonni belőle.
Ránky Péter BART tag:
Úgy gondolnám, hogy semmi értelme nincs, mert felhívja a pályázat elbíráló figyelmét. Ha
Akarattya nem fizeti a fenntartást, akkor pereskedés lesz.
Farkas Sándor BART tag: Jogba rakott nyilatkozatot nem kívánunk tenni.
Udvardy Gábor BART elnök:
Megjegyzem, hogy a trafikpályázatnál sem tájékoztatott senkit Balatonkenese, hogy
Balatonakarattya önálló település lesz. Úgy gondolom, hogy ha a közterület ellenőrzéskor
figyelnek Akarattyára, akkor más témában is kellene.
Pokornik István BART tag:
Kérdezném, hogy kötelezettséget vállalhatunk-e a következő Képviselő-testület nevében?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ez nem kötelezettségvállalás, hanem egy nyilatkozata Balatonkenese Város Önkormányzatának.
Azt szeretném még kérni, hogy semmivel sem több, sem kevesebb ne kerüljön bele a pályázatba,
amit a BART nem szeretne az Iskola utcai felújítás vonatkozásában.
Farkas Sándor BART tag:
Bizottsági ülésen leadtam egy műszaki specifikációt, természetesen azt gondolom, hogy a BARTtal leülünk ezt megtárgyalni. Nekünk nincs hivatalunk és apparátusunk, nem kívánom átvállalni
sem a műszaki előkészítést, egyeztetéseket, tervezést stb. Továbbra is azt kérem, hogy a hivatal
végezze el, de minden egyeztetésen ott vagyok, segítek, hogy sikeres legyen. Nehogy az legyen,
hogy a LEADER-rel, hatóságokkal mi egyeztessük le a dolgokat, mert a pályázat előkészítésében
nem, csak segítségében tudunk részt venni. Nem javasolnám, hogy a BART átvállalja, hogy az
előkészítésben részt vegyen. A rövid határidőkre felhívom a figyelmet és be kellene hívni a
LEADER részéről is az illetékes személyt, hétfőn van a beadási határidő, meg kell határozni, hogy
a beadáshoz szükséges dolgokat hogy tudja konkretizálni a hivatal.
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Udvardy Gábor BART elnök:
Amit tudunk lépni, az, hogy az említett Farkas Sándor által összeállított anyag jó-e mankónak, ki
fog az egyeztetéseken részt venni, - azt gondolom, aki el tud jönni, jöjjön. Holnap munkaidőben a
kolleginával kell egyeztetnünk.
Pokornik István BART tag:
Helyszíni bejárást javaslok a Közösségi Háznál holnap délután vagy estefele.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A műszaki tartalom pontosan legyen meghatározva a BART részéről, a pályázat benyújtása a
hivatal feladata.
Farkas Sándor BART tag:
Ez az anyag egy felmérésre alapuló költségbecslés. Valamennyi mennyiség fel lett mérve pontosan,
a költségbecslés mellé ki mernék állni, ez ennyire pontos. Azt, hogy most konkrétan melyik
helyiséget és mennyit szeretnénk, ezt a délelőtti megbeszélés nem fogja zavarni.
Még nem tudjuk, hogy a LEADER-nek milyen részletekre lesz szüksége, ha lesz bizonyos
változtatás délután, ami érinti a délelőtti megbeszélést, az összegben a 10 %-ot sem fogja érinteni ettől még dolgozni tudnak.
Udvardy Gábor BART elnök:
Felkérem a jelentkezőket, hogy holnap délelőtt 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban egyeztető
tárgyalásra és este 18 órakor a helyszíni bejáráson jelenjenek meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Udvardy Gábor Részönkormányzat elnök megköszönte a részvételt és 17,51 órakor bezárta az
ülést.

k. m. f.

Udvardy Gábor
Részönkormányzat elnöke

Pokornik István
Részönkormányzat tagja
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